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THƯ CHÚC MỪNG 

                   

Yêu quý gửi các em học sinh K32 của trường THPT Chuyên Hạ Long! 

Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh nhà 

trường, xin chúc mừng và chào đón các em học sin  h khối 10 đã chính thức trở 

thành thành viên của ngôi nhà chung Chuyên Hạ Long. 

 Cảm ơn các em học sinh từ khắp các địa phương trong tỉnh đã lựa chọn 

ngôi trường này là nơi chắp cánh ước mơ cho các em trên hành trình chinh phục 

tri thức và khám phá bản thân; cảm ơn sự nỗ lực cố gắng không ngừng của các 

em để biến ước mơ trở thành một học sinh chuyên Hạ Long thành hiện thực. 

Qua các em, cho cô được gửi lời cảm ơn đến các bậc phụ huynh đã luôn động 

viên, chăm sóc, đồng hành để các em vượt qua kì thi tuyển sinh đầy thử thách; 

cảm ơn các thầy cô giáo đã dạy dỗ, định hướng để các em có đủ phẩm chất, 

năng lực và sự tự tin bước chân vào ngôi trường thân yêu của chúng ta. 

Các em thân mến! 

Là một thành viên của nhà trường mỗi giáo viên và học sinh luôn yêu và 

tự hào về mái trường của mình. Hôm nay, các thầy cô giáo muốn gửi tình yêu và 

niềm tự hào ấy đến với các em – thế hệ K32 của trường Chuyên Hạ Long. Các 

em hãy luôn mang tình yêu và niềm tự hào ấy trong tim để học tập, rèn luyện, 

chiếm lĩnh chân trời tri thức mới, nuôi dưỡng ý chí tự lực, tự cường góp phần 

xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh hạnh phúc. 

Hãy nạp năng lượng, sẵn sàng tâm thế, căng tràn nhiệt huyết để chúng ta 

cùng nhau khám phá bản thân và trải nghiệm những ngày tháng hạnh phúc ở 

ngôi trường này. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn ở 

bên, đồng hành và tiếp thêm động lực cho các em trên con đường các em đã 

chọn.  

Chào đón và gửi trọn niềm tin vào K32 Chuyên Hạ Long!  
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